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Styrelsemöte SMK Västerås Karting 160414  
 
Kallade & Närvarande       
Ordförande/  Mikael Wadsten   
V Ordförande/ Stefan Palmgren 
Kassör/ Pernilla Sjöberg      
Stefan Sjöberg  
Stefan Sandqvist 
Tomas Högback 
Jonas Wilhelmsson 
Jonas Zetterman 
Carina Dafors 
Patrik Marklund 
Sekreterare/ Lars-Åke Lundin  
Revisor/ Johan Lundin 
Revisor/ Harri Pohjanen   
 
Frånvarande.  
Patrik Marklund, Stefan Sandqvist. 
 
Mötet öppnas av Ordförande. 
Mikael Wadsten 
  
Dagordning fastställs  
 
Val av justerare av dagens protokoll 

Jonas Wilhelmsson, Jonas Zetterman 
 
 
Anläggningen.  
Duschar Info- Värmesystem/ luftvärmepump är på plats dock kvarstår installation. 
Full fokus på att duscharna ska vara klart senast 21 maj. 
 
Nytt staket runt banan- Anbud har tagits in. Styrelsen är i samförstånd att lyfta aktiviteten 
igen under hösten 2016. 
 
Grusning av resterande delar P-yta- Styrelsen är eniga om att vi bör ta kostnaden under 
2016 förutsatt att ekonomin ser bra ut. 
 
Städdagen- mycket blev gjort. På förslag att målning av teknikhuset är en aktivitet som kan 
lyftas till sommararbetarna.  
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Kommittéer  
 
Tävling 
Under tävlingen Höstrusket så planeras ett långlopp.  
 
Ungdomssektionen.  
 
Utbildning-  
Styrelsen har för ambition att vidareutbilda de inom klubben som ska hålla licenskurser.  
 
 
Ekonomi Info 
Det ser bra ut.  
 
Karting 

Aktivitet 50. Kartingskola. Genomgång av Harri Pohjanen om Kartingskola. 
Tanken är att kartingskolan ska bedrivas av SMK för våra medlemmar.  
Det ska ingå teoretiska delar samt så även tekniska delar. Styrelsen har för ambition att 
inom kort få ett genomförande av fortlöpande karting skola. 
Förslag att fysträning som är en viktig del skulle kunna samordnas med 
minimotosektionen.  
Harri är sammanhållande, och med stöd av styrelsen samt medlemmar så kommer ett 
standardiserat utbildningsmaterial att tas fram. 
 
Minimoto  
Tomas Högback. Skylt till minimototräningen där det framgår vilken grupp som ska ut på 
banan. Ex snabb, juniorer, nybörjare samt vilka tider mm. 
 
Hyrkart 
Höjning av hyrkartpriser. Ingen höjning inför 2016. 
Styrelsen samtycker att höja priserna inför nästa år då vi har nya hyrkartar. 
Öppna en F-book sida endast för Hälla Hyrkart. Stefan P lyfter frågan till Anna om hon kan 
tänkas sköta/ administrera den tillsammans med Helen. 
 
Övrigt 
S Palmgren- Låna ut klubblokalen som replokal. 
Vi samtycker till att låna ut klubblokalen mot att vi får ett par gratis spelningar. 
 
Aktivitet 19. Logotyper Stefan P- Ny logotyp för Minimoto samt Karting via 48 
hourslogo.com. 
En mkt bra prisbild för att få många alternativ till olika typer av färdiga loggor.   
Stefan får ett ok att ta in loggor från 48 hourslogo.com 
 
Hemsida- publiceras. 

 
Beslut: 
Stefan får ett ok att ta in loggor från 48 hourslogo.com 
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Nästa möte.  
26 maj 18:30 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
____________________________________________ 

Lars-Åke Lundin 
 

 
Justeras 
 
 
____________________________________________                              ____________________________________________ 

              Jonas Wilhelmsson                                                                Jonas Zetterman 


